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COLOCVIUL NAȚIONAL „PAUL CORNEA” 

ȘCOALA DOCTORALĂ LITERE 

19-20 MAI 2023, BUCUREȘTI 

  

Școala Doctorală Litere a Universității din București organizează, în perioada 19-20 

mai 2023, prima ediție a Colocviului Național „Paul Cornea”. Denumit după o personalitate 

definitorie pentru studiile literare românești din perioada postbelică, profesor al Facultății de 

Litere, a cărui operă ilustrează mai multe discipline (istorie literară, sociologie literară, teorie 

și literatură comparată), colocviul își propune să încurajeze dialogul (inter)universitar în 

domeniul filologiei și al studiilor culturale. Acest apel la contribuții se adresează studenților 

doctoranzi din universitățile afiliate Consorțiului Universitaria, care sunt invitați să prezinte 

comunicări pornind de la teme circumscrise intereselor lor de cercetare.  

Colocviul va include conferințe plenare (Prof. Kasia Jaszczolt, University of Cambridge 

și Assoc. Prof. Roberto Merlo, Università di Torino) și secțiuni tematice paralele și se va 

desfășura în format mixt (fizic și online). Limbile oficiale de comunicare sunt româna, engleza 

și franceza. 

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți la adresa drdlitere2023@gmail.com un document 

word cu propunerea de participare, care să conțină următoarele: titlul comunicării, un rezumat 

de 200-300 de cuvinte (TNR 12, la 1.5 rânduri, aliniere stânga-dreapta), 5 cuvinte-cheie, o 

scurtă notă biografică (nume și prenume, afiliere instituțională, an de studiu, domeniu de 

cercetare, conducătorul științific al lucrării). Fiecare comunicare trebuie să se încadreze în 

limita a 20 de minute, urmate de 10 minute pentru discuții. 

Versiunile extinse ale comunicărilor selectate vor fi publicate în actele colocviului, 

prevăzute să apară la începutul anului 2024 la Editura Universității din București (acreditată 

CNCS, categoria A). Detalii despre trimiterea lucrărilor finale, normele de redactare și procesul 

de peer-review vor fi transmise în zilele colocviului. 

CALENDAR 

 15 martie 2023 – termen-limită pentru trimiterea propunerii de participare, la adresa 

drdlitere2023@gmail.com;  

 30 martie 2023 – confirmarea acceptării propunerii din partea organizatorilor; 

 27 aprilie 2023 – definitivarea programului colocviului.  

Detalii organizatorice 

 Nu se percepe taxă de participare. 
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 Organizatorii au posibilitatea de a oferi cazare gratuită pentru un număr limitat de 

participanți. Vă rugăm să ne contactați în acest sens după data de 30 martie. 

 Costurile de transport sunt suportate de către participanți. 

 Se asigură mesele de prânz și pauzele de cafea pentru cele două zile ale colocviului.  

 Informațiile despre desfășurarea colocviului vor fi publicate pe pagina Școlii Doctorale 

Litere: https://litere.ro/studii/doctorat/sdl/. Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm 

să ne scrieți la adresa: drdlitere2023@gmail.com . 

 

Comitetul științific Comitetul de organizare 

- Secțiunea Studii literare : 

Prof. dr. Carmen Mușat 

Prof. dr. Mircea Vasilescu 

Conf. dr. habil. Alexandra Vrânceanu 

- Secțiunea Lingvistică : 

Conf. dr. habil. Adina Dragomirescu 

Prof. dr. Cristian Moroianu 

Prof. dr. Isabela Nedelcu 

Conf. dr. habil. Alexandru Nicolae 

Prof. dr. Camelia Stan 

Prof. dr. Andra Vasilescu 

Prof. dr. Rodica Zafiu 

- Secțiunea Biblioteconomie : 

Prof. dr. Ionel Enache 

Prof. dr. Elena Tîrziman 

- Secțiunea Studii culturale : 

Prof. dr. Mihaela Constantinescu 

Prof. dr. Alexandra Crăciun 

Prof. dr. Narcisa Știucă 

Prof. dr. Oana Fotache Dubălaru 

Drd. Vasile Gribincea 

Drd. Ioana Hodor 

Drd. Mihai Iancu 

Drd. Andra Elena Ionescu 

Drd. Maria Marinescu 

Drd. Daniela Mihai 

Drd. Bianca Păuleț 

Drd. Mihaela Tunsoiu Ghiță 
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